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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind
adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru
eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene
privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei
de COVID-19
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Senatul adoptă prezentul proiect de lege
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Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68 din 29 iunie
2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european
pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene
privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644 din 30 iunie 2021,
cu următoarea completare:
După articolul 5 se introduce un nou articol, art.5^, cu următorul
cuprins:
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„Art.Sf- Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 4, se introduce un nou articol, art.4S cu următorul
cuprins:
„Art.4f- (1) Certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19
reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea
unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea,
verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 este eliberat:
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a) persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
c) persoanelor care prezintă rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
d) persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(2) In cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiilor prevăzute la alin.(l) se
face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic.
(3) In considerarea analizei factorilor de risc prevăzuţi la art.3
alin.(4), la propunerea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin hotărâre
a Guvernului adoptată în temeiul art.4, pe durata stării de alertă se poate institui
obligaţia prezentării certificatului digital prevăzut la alin.(l) pentru asigurarea
exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în interesul protejării sănătăţii
publice şi în scopul exclusiv al combaterii răspândirii epidemiei COVID-19.
Condiţiile privind prezentarea şi verificarea certificatului digital prevăzut la alin.(l),
precum şi categoriile de persoane care au obligaţia prezentării acestuia se stabilesc, la
propunerea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin hotărâre a
Guvernului adoptată conform art.4.”

W.
LU

ME

AJ

A

US

A

WW

2. La articolul 65, după litera 1) se introduce o nouă literă, lit.f), cu
următorul cuprins:
„1^) nerespectarea de către persoanele juridice a măsurilor stabilite potrivit
art.4^ cu privire la verificarea certificatului digital al Uniunii Europene privind
COVID-19;”
3, La articolul 66, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei contravenţiile prevăzute la art.65
lit.l), l’), r) şi t);
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4, La articolul 67 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„b) personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, precum şi subofiţerii şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă, pentru
contravenţiile prevăzute la art.65 lit.b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), 1*), m), n), o),
s), Ş)şit);
c) agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandanni, poliţiştii
locali, pentru contravenţiile prevăzute la art.65 lit.d), e), g), h), i), j), k), 1), l'), m), n),
ol r) şi ş);”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 septembrie
2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia
României, republicată.
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Anca Dana Dragu

